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VÄLKOMMEN! 
 
I samarbete med Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och Institutionen för kvinnors och 

barns hälsa vid Uppsala universitet, bjuder SFOG in till SFOG veckan 2018 på Uppsala  
Konsert & Kongress (UKK) i Uppsala. Ni har att se fram emot ett mycket spännande veten-
skapligt och socialt program. Utställningen koncentreras till två plan som erbjuder stora  

möjligheter till möten med alla deltagare och där både fika samt lunch serveras. 
 

Schemat för dagarna är i stort sett klart och nästan samtliga föreläsare är beslutade med  
undantag för poster presentationer, avhandlingar och dylikt som så klart inte beslutas förrän 
till våren. Vi har lämnat en del luckor för att ni inom industrin ska ha möjlighet att hålla 

sponsrade symposier. I år har organisationskommittén beslutat att köra parallella spår med 
gynekologi och obstetrik under samtliga dagar. Kvällarna består av ett välkomstmingel på 

måndagen, en social aktivitet på tisdagen och en kongressmiddag på onsdag. 
 

 
Vi är stolta över att få bjuda in industrin att medverka som partner/utställare under 2018 års 
möte! 
 

 
Lokala organisationsgruppen 
Masoumeh Rezapour, Akademiska sjukhuset  

Monica Swensson, Akademiska sjukhuset   
Anna Lindberg, Akademiska sjukhuset 

Therese Friis, Akademiska sjukhuset 
Johanna Belachew, Akademiska sjukhuset 
 

Matts Olovsson, Uppsala universitet. 
Birgitta Essen, Uppsala universitet 

Anna-Karin Wikström, Uppsala universitet 
Alkistis Skalkidou, Uppsala universitet 
Inger Sundström Poromaa, Uppsala universitet  

 

 
Arrangörer 
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Kongressarrangör 

 

Meetagain Konferens AB 
Torshamnsgatan 39 

SE-164 40 Kista 
SWEDEN 

 
Kontaktperson: Caroline Knies   
Telefon: +46 8 664 58 00 

Epost: sfogveckan@meetagain.se 

 

 
 
  
 

Kongressanläggning 
 

Uppsala Konsert & Kongress (UKK) 
Vaksala torg 1 
753 31 Uppsala  

Telefon: +46 18 727 90 20 
www.ukk.se  

 
Utställningsytor: 

 
Utställningen är placerad på plan 2 (entréplanet) i Sal D samt på plan 3 utanför Sal B och C. 
De sponsrade symposierna hålls i Sal B och Sal C på plan 3. Se www.ukk.se/lokaler/.  

Samtliga fikapauser och luncher serveras i anslutning till utställningen. 
 

Endast registrerade deltagare, föreläsare under SFOG veckan samt sponsor- och utställar-
personal har tillträde till utställningen. Badge måste bäras under hela SFOG veckan samt vid 
inflytt och nedmontering av utställningen. Samtlig utställarpersonal måste registreras on-line 

för att erhålla badge. Sponsor- och utställarbadgar delas ut on site. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sfog2018@meetagain.se
http://www.ukk.se/
http://www.ukk.se/lokaler/
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Nå din målgrupp! 

 
Till SFOG veckan 2018 hoppas vi få välkomna runt 1000 ledande föreläsare och forskare, 
doktorer och specialister inom gynekologi och obstetrik. 

 
SFOG veckan ger möjligheten att lära sig mer om de senaste framstegen på varje område 

inom obstetrik och gynekologi. 
 
Som sponsor och utställare ges ni möjligheten att marknadsföra era senaste produkter och 

tjänster samt att interagera med beslutsfattare inom dessa områden.  
 

 
Sponsorer och utställare på SFOG veckan 2017 i Stockholm: 

 
 
ABIGO Medical AB   Olympus Sverige Ab 

Allytec AB    Op Operations Instrument AB 
A.M.I Nordic   Oscar Medtec 

Apgar Sverige AB   Pharmacosmos A/S 
Applied Medical   Renapharma 
Astellas Pharma AB   Roche Diagnostics Scandinavia AB 

Azanta    SFOG/OGU/ 
B Braun Medical AB   Smith & Nephew AB 

Bayer AB    Solann AB 
Bonnier Business Media AB  SPOX medtech AB 
Boston Scientific   Toshiba Medical Systems Sweden 

Campus Pharma AB   UpViser 
Contura International A/S  Vifor Pharma Nordiska AB 

Cook Medical   Vingmed 
Endometriosföreningen   Wing Plast AB 

EROL    Vårdbemanning Sverige AB 
Exeltis     
Ferring Läkemedel AB    

Förbundet Blödarsjuka i Sverige   
GE Healthcare Sverige AB   

Gedeon Richter Nordics AB 
Gothia Medical AB 
Graviditetsregistret 

GSK Consumer Healthcare AB 
Health Online     

Hologic Sweden AB 
Johnson&Johnson AB 
Karl Storz  

Karo Pharma 
Kebomed 

Kungshusen Med AB 
Life Genomics AB 
Laerdal Medical Sverige 

Medexa Diagnostisk Service AB 
Mizarra Medical AB 

Natera Inc 
Neoventa Medical AB 
Nordic Cell 
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Sponsor och utställarerbjudande 
Samtliga belopp exkl. moms 

 

Guldsponsor (max tre företag)  
Erbjudande Pris 
Värd för lunchsymposium inom eget område 
(40 min). Symposiet marknadsförs i program-
met.  

SEK 125 000 

Gemensam marknadsföring med arrangörerna  
inför SFOG veckan 2018 

Inkluderat i lunchsymposium 

Utställningsyta på max 12 m² samt ett eluttag  Inkluderat  

Möjlighet att först välja placering av utställ-
ningsyta. "Först-till-kvarn" principen tillämpas 

Inkluderat  

3 fria konferensregistreringar och 1 fri utställar-
registrering. Ger tillträde till konferenslunch, 
kaffepauser och till sessionerna. 

Inkluderat  

Exponering i välkomsthälsningen i PowerPoint i 
huvudföreläsningssalen 

Inkluderat  

Exponering som huvudpartner med logo i  
mötets mobilapp 

Inkluderat  

Exponering som huvudpartner med logo och 
länk på konferensens hemsida 

Inkluderat  

Exponering som huvudpartner med logo tryckt i 
programhäftet 

Inkluderat  

Rätt att flagga utanför UKK med beachflaggor 
samt möjlighet till roll-up i foajé 

Inkluderat  

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn 
och arbetsplats två veckor innan mötet äger 
rum. 

Inkluderat  

 

 

Silversponsor (max tre företag)  
Erbjudande Pris 
Värd för symposium (ej lunch) inom eget  
område (30 min). Symposiet marknadsförs i 
programmet.  

SEK 90 000 

Gemensam marknadsföring med arrangörerna  
inför SFOG veckan 2018 

Inkluderat i symposium 

Utställningsyta på max 9 m² samt ett eluttag Inkluderat 

Fördelaktigt placerad utställningsyta (i förhål-
lande till Bronssponsorer och övriga utställare). 
"Först-till-kvarn" principen tillämpas 

Inkluderat  

2 fria konferensregistreringar och 1 fri utställar-
registrering. Ger tillträde till konferenslunch, 
kaffepauser och till sessionerna. 

Inkluderat 

Exponering i välkomsthälsningen i PowerPoint i 
huvudföreläsningssalen 

Inkluderat  

Exponering som partner med logo och länk på 
konferensens hemsida 

Inkluderat  

Exponering som partner med logo i mötets  
mobilapp 

Inkluderat  
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Exponering som partner med logo tryckt i pro-
gramhäftet 

Inkluderat 

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn 
och arbetsplats två veckor innan mötet äger 
rum. 

Inkluderat  

 

Bronssponsor  
Erbjudande Pris 
Exponering i välkomsthälsningen i PowerPoint i 
huvudföreläsningssalen 

SEK 50 000  

Utställningsyta på max 9 m² samt ett eluttag Inkluderat i utställningsyta 

Fördelaktigt placerad utställningsyta (i förhål-
lande till övriga utställare) 

Inkluderat i utställningsyta 

1 fri konferensregistrering och 1 fri utställar- 
registrering. Ger tillträde till konferenslunch, 
kaffepauser och till sessionerna. 

Inkluderat i utställningsyta 

Exponering som partner med logo och länk på 
konferensens hemsida. 

Inkluderat i utställningsyta 

Exponering som partner med logo i mötets  
mobilapp 

Inkluderat i utställningsyta 

Exponering som partner med logo tryckt i  
programhäftet 

Inkluderat i utställningsyta 

Tillgång till deltagarlista med deltagarnas namn 
och arbetsplats två veckor innan mötet äger 
rum. 

Inkluderat i utställningsyta 

 

Utställarerbjudande 1 
Erbjudande Pris 
Utställningsmonter (väggar) 4-6 m² (2x2, 3x2 m) 
samt ett eluttag, 1 bord samt 1 stol 

SEK 25 000 

1 fri registrering till monterpersonal (ger till-
träde till konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna) 

Inkluderat i utställningsyta 

Listad som utställare på konferensens hemsida Inkluderat i utställningsyta 

Listad som utställare i mötets mobilapp Inkluderat i utställningsyta 

 

Utställarerbjudande 2 
Erbjudande Pris 
Utställningsmonter (väggar) på 2 m² (1x2 m) 
samt ett eluttag samt 1 ståbord 

SEK 15 000 

1 fri registrering till monterpersonal (ger till-
träde till konferenslunch, kaffepauser och till 
sessionerna) 

Inkluderat i utställningsyta 

Listad som utställare på konferensens hemsida Inkluderat i utställningsyta 

Listad som utställare i mötets mobilapp Inkluderat i utställningsyta 
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Utställning 

 
 

• Inflyttning: 
 

Söndag 26 augusti 2018 14:00 – 19:00 
Måndag 27 augusti 2018 06:00 – 08:00  

 

• Öppettider utställning: 
 

Måndag 27 augusti 2018 09:00 – 17:30 

Tisdag 28 augusti 2018 08:00 – 17:30 
Onsdag 29 augusti 2018 08:00 – 17:30 

Torsdag 30 augusti 2018 08:00 – 16:00 
 

• Utflyttning: 
 

Torsdag 30 augusti 2017 16:00 – 17:00 
  

 

Utställarmaterial - monterinredning 

 

Mindustry AB har ett grundutbud av monterinredning som tillhandahålls för beställning. Detta 
är ett bassortiment och behövs ytterligare hjälp eller om ni har frågor angående material, går 

det fint att kontakta Mindustry AB direkt via e-post: kontakt@mindustry.se eller tel: 018-17 
25 00.  Vi ber er göra era beställningar via beställningsformulär som vi kommer att lägga ut 
på SFOG veckans hemsida senare. Där kan ni även se bilder och presentation av olika  

montermaterial som kan beställas. 
 

Viktig information 

 

Registrering för utställare: 

 
Samtlig sponsor- och utställarpersonal måste registreras för att erhålla utställarbadge. 

 
Länk till registrering skickas ut efter kontraktskrivande. 
 

Extra utställarregistrering inkluderar: 
 

• Fritt inträde till utställningen  
• 1 kopia av programhäftet 
• Fria kaffepauser och luncher 

 
Som utställare ingår 1 fri utställarbadge.  

Ytterligare utställarregistrering kostar 1.500 kronor exkl. moms. 
 
Via registreringslänken finns även möjlighet att boka hotellrum till förhandlade priser. Se 

hemsidan för information om vilka hotell som är möjliga att boka via SFOG-veckan 2018:s  
registrering.   

 
Parkering 

 

UKK har ingen egen besöksparkering, men det finns parkeringshus och parkeringsplatser på 
gångavstånd. Närmaste parkering är Centralgaraget. Mer information om parkering i  

området finns hos Uppsala parkering. Se www.ukk.se.  

mailto:kontakt@mindustry.se
http://www.ukk.se/

